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 انتهت المذكرة ونسألكم الدعاء































































































 
 
 
 
 
 

 



  
  
  

  

 
 - . أھمیة البیئة الساحلیة 
 ألنھا تمدنا بالثروة السمكیة . -

  تتكون تربة منخفض الفیوم من طمى النیل . – ٢
 ألنة یصل إلیھا میاة نھر النیل عن طریق بحر یوسف عبر فتحة الالھون .

 نخفض الفیوم تربة مھمة لقیام النشاط الزراعى .تربة واداى النیل ودلتاة وم -٣
  ألنھا تتمیز بخصوبتھا وسمكھا وسوداء اللون .

 ظھور األحیاء العشوائیة فى المدن . -٤
  بسبب ھجرة سكان الریف للمدن .

یعتبر منخفض الفیوم جزء من البیئة الزراعیة رغم وقوعة فى الصحراء  -٥
  الغربیة .

طریق بحر یوسف الذى كان سببا فى تكوین تربة ألنة یتصل بنھل النیل عن 
  منخفض الفیوم .





 
 
 



 



  أھمیة الترع .   -٦
توصیل المیاة من النھر لألراضى الزراعیة . 

  ھجرة سكا ن الریف للمدن . -٧ 
 للبحث عن فرص عمل وخدمات أفضل .

  شھرة الفیوم فى مجال السیاحة . -٨
 لوجود بحیرة قارون وعین السلین والسواقى .

  أھمیة القناطر . -٩
 رفع منسوب المیاة لنقلھا لألراضى مرتفعة المنسوب .

  أھمیة السد العالى لمصر . -١٠
زیادة مساحة  –تولید الطاقة الكھرومائیة  –حمایة مصر من اخطار الفیضانات  -

األراضى 

  معظم سكان البیئة الزراعیة یعملون بالنشاط الزراعى . -١١
  بسبب :

وفرة موارد المیاة . -٢ضیة الخصبة .                     التربة الفی -١
  توافر وسائل النقل والمواصالت . -٣

  ندرة الحیوانات البریة فى البیئة الزراعیة . -١٢
 النھا اتجھت نحو الصحراء بسبب كثافة النشاط اإلنسانى . -

  التلوث البیئى فى البیئة الزراعیة . -١٣
 كمیائیة والمبیدات الحشریة فى تسمید التربة .بسبب أستخدام األسمدة ال

  تداخل البیئات المصریة . -١٤
  بسبب عدم وجود حدود فاصلة بین البیئات .

 



  تكامل البیئات المصریة . -١٥
 ألن كل بیئة تمد البیئات األخرى بما تحتاجة من منتجات . -

 
 تنوع البیئات المصریة . -١
 نوع الثروات الطبیعیة وتنوع اإلنتاج األقتصادى .ت -

 أستواء سطح البیة الزراعیة . -٢
سھولة قیام الزراعة بھا . -

تتمیز تربة الوادى والدلتا ومنخفض الفیوم بانھا خصبة وسمیكة وسوداء اللون  -٣
  قیام نشاط زراعى بھا .

  % ٥٥تضم الدلتا ارضا زراعیة تصل إلى  -٤
 بر من عدد سكان البیئة الزراعیة بمصر .أن سكانھا أك

  الزواج المبكر لإلناث فى البیئة الزراعیة . -٥
 تدھور صحة المرأة . –زیادة عدد السكان وأنخفاض مستوى المعیشة  -

 تركز معظم المصالح والوزارات والشركات فى القاھرة . -٦
 أصبحت القاھرة بذالك من اكثر المناطق جذبا للمھاجرین .

 الھجرة الداخلیة بالنسبة للنشاط الزراعى . -٧
 تناقص نسبة العاملین بالزراعة . -

  االستخدام السىء للموارد الطبیعیة فى البیئة الزراعیة . -٨
 تناقص األراضى الزراعیة والصرف الزراعى الزائد والتلوث البیئى .

تداخل البیئات المصریة . -٩



 



الصحراویة ، والبیئة الصناعیة فى البیئة وجود البیئة الزراعیة فى البیئة  -
 الزراعیة ، عدم وجود فواصل بین البیئات المصریة .

 
  بالمعادن المختلفة . البیئة الصحراویةتمدنا  -١
بحر لكنة یتصل بنھر النیل عن طریق  الصحراویة یعد منخفض الفیوم من المنخفضات -٢

  یوسف .
 وھم التداخل والتكامل والتنوع .یئات المصریة بعدة خصائص تتمیز الب -٣
  . % ٥٥عن تزید مساحة األراضى الزراعیة بالدتا  -٤
  شكل مدرجات .یظھر السطح فى منخفض الفیوم على  ٥

 
  األمیة .عدم معرفة القراءة والكتابة   -١
  الھجرة . ن مكان ألخر .أنتقال األفراد م -٢
حاجز مائى أنشىء بغرض رفع منسوب المیاة لنقلھا لألراضى مرتفعة المنسوب  -٣

  القناطر .
بھا  المحافظات الطاردة محافظات تقل فیھا فرص العمل وینخفض مستوى المعیشة  -٤

  للسكان .

  
 
 تركز صناعة الغزل والنسیج فى الدلتا . -١
 : بسبب المناخ الرطب المالئم للصناعة .جـ
 أھمیة وسائل النقل والمواصالت فى الصناعة . -٢
 : النة یتیح الفرصة لنقل العمال والمواد الخام بأسعار رخیصة .جـ
أھمیة البیئة الصناعیة . -٣
تقدم لھم المنتجات الصناعیة  -٢            توفر فرص عمل للمواطنین .  - ١ـ : جـ
  تعلیمى واألجتماعى .التساھم فى أرتفاع المستوى  -٣
  تساھم فى زیادة الدخل القومى . -٤



 



 المناطق الصناعیة .إنشاء أھتمام الدولة  -٤
  تشغیل األیدى العاملة .   -٢تطویر الصناعة .       -١أجل : من 

زیادة الدخل القومى . - ٤            والعملة االجنبیة . زیادة الصادرات  -٣ 
 إنشاء الدولة لوزارة البیئة .. -٥
 حمایة البیئة من األخطار . - ٢إلصدار قوانین وتشریعات                 -١
 الدولة بالتعلیم الفنى والصناعى . اھتمام -٦

 عمالة فنیة مدربة لتطویر الصناعة .لتخریج 
 
 ناعیة .ھجرة سكان الریف للبیئة الص -١
 ظھور العشوئیات والمساكن العشوائیة . -٢تضخم عدد سكان المدن .          -١
  زیادة نسبة العاملین بالمجال الصناعى . -٣
  زیادة تلویث البیئة . -٥            اعى . نقص نسبة العاملین بالنشاط الزر -٤
 من المساحات الخضراء ىف البیئة الصناعیة .األكثار —٢

 ات الضارة والعمل على تقلیل تلوث الھواء .الغازأمتصاص 
 .لموارد الطبیعیة بشكل غیر منتظم أستھالك ا -٣

 على ذلك ضیاع وأنقراد الموارد الطبیعیة .ترتب 
 ترك المخلفات الصناعیة دون معالجتھا . -٤

 الماء وموت األسماك والكائنات الحیة . تلوث
 االعتماد على األلت الحدیثة فى الصناعة . -٥

 األعتماد على العمالة البشریة .قلة 
 نع .األبخرة والغازات المتصاعدة من المصا عاث نبإ -٦

 الھواء .تلویث 
 

  من المود الخام الزراعیة الالزمة للصناعة القطن وقصب السكر . -١
یجب أن تكون المصانع قریبة من مصادر الطاقة والمواجد الخام وبعیدة عن  -٢

  المدن .
  من عادات وتقالید سكان البیئة الصناعیة اإلیجابیة األنتظام فى العمل . -٣
من وسائل عالج مشكالت البیئة الصناعیة تركیب مرشحات على مداخن  -٤

  المصانع .



 



 السجاد الیدوى والفخار من الصناعات الحرفیة . -٥
 تسھم الصناعة فى زیادة الدخل القومى المصرى . -٦



 

 
 

إنبعاث األبخرة والغازات المتصاعدة  من مداخن المصانع مما یؤدى إلى تلوث الھواء  -١
إلقاء مخلفات المصانع السائلة في المجارى المائیة ونھر النیل مما یؤدى إلى تلوثیت  -٢

  ائنات الحیة .المیاة وموت األسمالك والك
  أستنزاف الموارد الطبیعیة نتیجة األستخدام غیر المنتظم . -٣
ھجرة سكان الریف للبیئة الصناعیة مما أدى ألزدحام المدن وأنتشار المناطق  -٤

  العشوائیة 
 

 
  أرتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج . -١
  ر الطاقة .التكلفة الزائدة لمصاد -٢
  قلة اإلقبال على األستثمار الصناعى . -٣
 نقص الكوادر الفنیة . -٥التھریب الجمركى .                -٤
 
لمساحات نقل المصانع التى تضر بالبیئة خارج المناطق السكنیة ، واألكثار من ا -١

  الخضراء كالحدائق ألمتصاص الغازات الضارة .
تركیب مرشحات على مداخن المصانع وعمل فالتر للغبار المنبعث من مصانع  -٢

  األسمنت .
  وقف الھجرة والزحف العمرانى الغیر منتظم . -٣
  قیام الدولة بإنشاء وزارة البیئة . -٤
  تنظیم أستخدام الموارد الطبیعة بشكل علمى . -٥

 



 
 المناطق الصناعیة .مناطق تقوم علیھا الصناعة ویعمل معظم سكانھا بالصناعة  -١
  األستنزاف .أستھالك وأستغالل الموارد الطبیعیة بشكل غیر منتظم  -٢
صناعات صناعة یدویة یقوم بھا معظم العمال بھدف تحقیق األكتفاء الذاتى   -٣

  حرفیة .
  صناعات بسیطة .صناعات یتم فیھا تحویل المواد الخام لصورة أخرى  -٤
مساحة من األرض تضم مجموعة من المصانع مزودة بالخدمات والمرافق   -٥

  منطقة صناعیة .
  ترشید األستھالك .یل األستھالك واألستغالل األمثل للموارد تقل  -٦

  

 
  بین الشرق والغرب . طرق التجارةرت دولة الممالیك على سیط – ١
  .لخطر البرتغالى تحالفت الدولة العثمانیة مع الممالیك عند ظھور ا -٢
 موقعتى مرج دابق والریدانیةفى  ھزمت القوات المملوكیة أمام القوات العثمانیة -٣
  . الوالى والدیوان والحامیة العثمانیةتمثلت مظاھر الحكم العثمانى لمصر فى  -٤
  الفاتح .عرف السلطان محمد الثانى بأسم  -٥
  . م١٤٥٣حتى عام  للدولة البیزنطیةكانت مدینة القنسطنطینة عاصمة  -٦
فى غزواتھم نحو  أتجة العثمانیون القرن السادس عشر المیالدىمع بدایة  -٧

  المشرق العربى .
  فى مصر وبالد الشام والیمن . الدولة المملوكیةأمتدت  -٨
  . أسیا الوسطىالعثمانیون عبارة عن قبائل رعویة من  -٩

  .  سقوط الدولة األیوبیةحكم الدولة المملوكیة مصر بعد  -١٠
  السویس وطریق رأس الرجاء الصالحقناة ن أمثلة الطرق التجاریة البحریة م -١١
رن أى فى الق  م١٤٩٨ام عتم أكتشاف طریق راس الرجاء الصالح فى  -١٢

  عشر المیالدى .الخامس 
  أصبحت مصر والیة عثمانیة . م١٥١٧عام بعد  -١٣
  . القرن السادس عشر المیالدىأصبحت مصر والیة عثمانیة فى  -١٤





 



  مقر الوالى العثمانى . لقلعةكانت ا -١٥
لضمان تحصیل الضرائب ، بینما  نظام األلتزامبعد ضعف الدولة العثمانیة طبق  -١٦

  .نظام االحتكار عندما تولى محمد على الحكم طبق 
  م .١٤٥٣فتح القنسطنطینة فى عام  محمد الفاتحتطاع أس -١٧
  ة العثمانیة .فى إخضاع مصر للسیاد السلطان سلیم األولنجح  -١٨
تتركز د السلطان العثمانى بینما كانت كانت السلطة القضائیة متركزة فى ی  -١٩

  سابقا فى ید علماء األزھر .
  موقعة مرج دابق .م بعد  ١٥١٦أمتد النفوذ العثمانى لبالد الشام فى عام  -٢٠
  . أعوام ٣من عام إلى الوالى یعین فى مدة  كان -٢١
  .لسناجق مجموعة من الرجال العسكرین او المدنین یدافعون عن البالد ھم ا -٢٢
من أجل التدریب على الفروسیة  الطباق تسمى  بمدارسكان الممالیك یلحقون  -٢٣

 
 .لعثمانیة بھذا األسم تسمیة الدولة ا -١

 لالمیر عثمان بن أرطغرل مؤسسھا .نسبة 
.دولة الممالیك أزدھار  – ٢
 موقعھا الجغرافى المسیطر على طرق التجارة بین أوربا والشرق . -١
 مواردھا من الضرائب ( المكوس ). -٢
 الزراعیة والصناعات الحرفیةالمحصوالت  -٣
 م .١٤٣٥مصر عام أحتفال الممالیك فى  -٣

 فتح العثمانیون مدینة القنسطنطیة .بسبب 
 . أقتصادیا سوء أوضاع الدولة المملوكیة  -٤
بسبب أكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح على ید البرتغالین ، وتحول طرق التجارة  -

 ام .عن مصر والش
 سوء أوضاع الدولة المملوكیة سیاسیا . -٥

 النزاع والتنافس بین الممالیك على السلطة .بسبب 
 تدھور العالقات بین الدولتین العثمانیة والمملوكیة . -٦
ى والسیادة على المنطقة الحیویة رغبة الدولة العثمانیة فى السیطرة على العالم اإلسالم -١
  حمایة الممالیك لبعض أمراء العثمانین الفارین  -٢

 



 المناطق التاعبة للممالیك على الحدود الشمالیة .أستیالء العثمانیون على بعض  -٣
 رغبة السلطان سلیم األول فى توسیع حدود دولتة وتحقیق السیادة فى المنطقة . -٤
 دینیة والثقافیة فى ظل الحكم العثمانى .وال األقتصادیةتدھور الحیاة  -٧

 نى .ظل الحكم العثما فيالفنیة  الحیاةتدھور  - ٨
 السلطان سلیم األول بترحیل أمھر الصناع والحرفین لألستانة .قیام —١
 .األستیالء على الكثیر من التحف الثمینة والمخطوطات النادرة  -٢

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



 



 



 الحكم العثمانى . ظل فيتدھور الحیاة األجتماعیىة  -٩
  أن :بسبب 

  قامت الحیاة األجتماعیة فى مصر على النظام الطبقى . -١
كانت الفجوة واسعة بین الحكام األتراك والمحكومین الرعیة من المصرین بمختلف   -٢

  الفئات ..
  العمل لخدمة السلطة العثمانیة ومدھا بحیاة الرفاھیة . مھمة المجتمع المصرى : -٣
 نظام األلتزاملیھا من ضرائب ( یقومون بزراعة األرض مقابل سداد ما ع الفالحون : -٤
: أستمر نظام طوائف الحرف التى ضمت فئات المجتمع كوحدات  التجار والصناع  -٥

  أنتاجیة ، فكان منھم الصناع والتجار وفرض علیھم ضرائب باھظة .
  تولم الدفاع عن حقوق الشعب لدى الحكام . رجال الدین والعلماء : -٦

 
  أھتمت الدولة العثمانیة بالعلوم العقلیة والریاضیة والطبیعیة . -١

 األزھر على العلوم الدینیة . فيتتدھور الحیاة العلمیة والثقافیة ولم یقتصر التعلیم لم 
 حكام الدولة العثمانیة .ظل  فيالزراعة والرى األھتمام المنشود  مشاریعنالت  -٢
 لم تتدھور أحوال الفالح المصرى ولم تضمحلل الزراعة وتتلف األرض . -
 

أواخر القرن الثالث عشر المیالدى وسیطرت على البلقان  فيدولة إسالمیة نشأت  -١
  الدولة العثمانیة .     واألناضول

  دولة إسالمیة سیطرت على مصر وبالد الشام عقب أنھیار الدولة األیوبیة . -٢
  الدولة المملوكیة 

 األموال التى كان یحصل علیھا الممالیك من مرور القوافل التجاریة عبر أراضیھم  -٣
  المكوس 

   رق تجاریة بحریةط            عبور التجارة عبر البحار والمحیطات . -٤
   لوالىا              الوالیة ومقرة القلعة . فينائب السلطان العثمانى  -٥
  . لحامیة العثمانیةا مصر ومھمتھا الدفاع عن البالد . فيتركھا السلطان سلیم األول  -٦
 لملتزم .ا جبایة الضرائب المفروضة على كل أقلیم . فيشخص كان ینوب عن الحكومة  -٧
  محمد الثانى   م .١٤٥٣الذى فتح القنسطنطیة عام   -٨
   العصر العثمانى . فيمصر  فياألحتفاالت الدینیة واألعیاد  فيالمساھمة  -٩
  وائف الحرفط

 



ظام طوائف الحرف نالعصر العثمانى . فينظام ضم جمیع فئات المجتمع كوحدات إنتاجیة  -١٠

  

 
 نابلیون بونابرت .لحملة الفرنسیة على مصر قاد ا -١
 م .١٧٩٨أول یولیو عام  فيوصلت الحملة الفرنسیة إلى مصر  -٢
 موقعة أبى قیر البحریة . فيسطول الفرنسى تحطم األ -٣
 مدینة قولة شمال الیونان . فيولد محمد على  -٤
 . م١٨٠١ستمبر  فيتم جالء الحملة الفرنسیة عن مصر  -٥
 الجیش العثمانى . فيجاء محمد على إلى مصر  -٦
  یسمى كتاب وصف مصر .أعد علماء الحملة الفرنسیة كتبا عن مصر  -٧
، بینما تولى محمد على حكم  ھو خسرو باشاد جالء الحملة الفرنسیة ول حاكم لمصر بعأ -٨

 للوالى خورشد باشا .مصر بعد عزل الشعب 
 
 محمد على للسید عمرو مكرم .نفى  -١
 األنفراد بحكم مصر . -تخلص من الزعامة الشعبیة             -
 موقعة شبراخیت . فيھزیمة الممالیك  -٢

  م .١٧٩٨یولیة  فيعلى ذلك وصول الفرنسین لمنطقة امبابة ترتب 
 حربیة .الحملة الفرنسیة على مصر من الناحیة السیاسیة والعلمیة وال -٣

 
 أكتشاف حجر رشید وفك رموز الكتابة المصریة القدیمة على ید العالم الفرنسى شامبلیون . -١
تى الحملة تألیف كتاب ( وصف مصر ) الذى تضمن وصف مصر منذ أقدم العصور وح -٢

  الفرنسیة على مصر .
  دراسة مشروع توصیل البحرین األحمر بالمتوسط . -٣
إنشاء المجمع العلمى المصرى كمقر إلجراء األبحاث العلمیة . -٤

 
لألمبراطوریة الفرنسیة فى  لم تستطیع الحملة تحقیق ھدفھا " تحویل مصر إلى قاعدة -١

 الشرق









طریق بین أنجلترا وأكبر مستعمراتھا فى الھند .لم تتمكن من قطع ال -٢  
 أضعف قوة ونفوذ الممالیك -٣

 
لفتت الحملة أنظار العالم الغربى  -

 ( خاصة أنجلترا ) ألھمیة موقع مصر
  الجغرافى . 

أظھرت للمجتمع المصرى عزلتة عما  -٢
  یحدث في العالم .

 .اظ الوعى القومى لدى المصرین إیق -٣
 
  حملة . -٣مستعمرة .                     -٢.                          أحتالل -١
  أستیالء دولة على بلد اخر قھراء . أحتالل : -١
  تجھیز الجیش وتوجیة ألھداف حربیة . حملة : -٢
 أقلیم یحكمة أجنبى یتوطنة أو یكتفى بأستغاللة أقتصادیا أو عسكریا . مستعمرة : -٣

 
 الحملة الفرنسیة على مصر والشام . - ١ 
مصر وبناء أمبراطوریة تعوض المستعمرات التى فقدتھا فرنسا  فيإقامة مستعمرة فرنسیة  -

 .الھند  فيالحرب مع أنجلترا وقطع طریق المواصالت بین أنجلترا ومستعمراتھا  في
 ھزیمة الممالیك امام قوات الحملة الفرنسیة . -٢
 بسبب أستخدام الممالیك األسلحة التقلیدیة أمام الفرنسین .  -
 الحروب . فيأستخدام الفرنسین األسلحة الحدیثة  -
 ة البحر المتوسط .میا فيمطاردة األسطول البریطانى لألسطول الفرنسى  -٣

تحطیم األسطول الفرنسى ومحاصرة شواطىء مصر بسبب التنافس األستعمارى بین بسبب 
  لتین .الدو
 
  صر .تولیة محمد على حكم م - ٢مقتل القائد الفرنسى كلیبر         -١
 إبحار الحملة الفرنسیة من میناء طولون . -٤قیادة مینو الحملة الفرنسیة .         -٣
 فك رموز الكتابة المصریة القدیمة . -٥





 
  م.١٧٩٨إبحار الحملة الفرنسیة من میناء طولون یولیة  -١
  قیادة مینو الحملة الفرنسیة . -٣مقتل القائد الفرنسى كلیبر .             -٢
 تولیة محمد على حكم مصر . - ٥     فك رموز الكتابة المصریة القدیمة .  -٤

 
––  


 


 

 
 

 
––

 

 
 

 
 

 
 

 
 





 



 
 

 
 

  
المحافظات  -١

  الحضریة 
 بالصناعة والوظائف والخدمات .ھى التى یعمل سكانھا 


 

 ھى التى یعمل معظم سكانھا بالزراعة وتربیة الحیوان .


 

 عبارة عن الفرق بین معدل الموالید ومعدل الوفیات .

  ھى عدم معرفة القراءة والكتابة ویتم حسابھا من خالل
جملة عدد السكان ÷یعرف القراءة والكتابة  عدد من ال

×١٠٠ .  
 . ھى إنتقال األفراد من مكان ألخر 

 . ھى إنتقال األفراد من مكان ألخر داخل حدود الدولة 

 . ھى إنتقال األفراد من دولة ألخرى 

  ال یعملون . ٦٠ – ١٥( عدد األشخاص فى سن العمل ( 


 

مناطق تتوافر فیھا فرص العمل ویرتفع فیھا مستوى المعیشة 
  مما یؤدى للھجرة .

  ھى المناطق التى بنیت بدون تخطیط من الدولة عن طریق
 وضع الید وعادة ما تظھر حول أطراف المدن .



 



√
 

 √       ینمو النبات الطبیعى دون تدخل اإلنسان  -١
  √من النتائج المترتبة على كثافة النشاط الزراعى كثرة الذئاب والثعالب  -٢
  √یعد منخفض الفیوم بیئة زراعیة رغم وقوعة في الصحراء الغربیة . -٣
  ×ز أراضى الدلتا بوجود تضاریس مرتفعة .تتمی -٤
  ×تعد صناعة الفخار أحد أنواع الصناعات الحدیثة . -٥
  ×تعد محافظة شمال سیناء أحد محافظات وادى النیل . -٦
  √تقل الزراعة في األطراف الشمالیة للدلتا . -٧
  √أحترام الكبیر والتعاون من العادات اإلیجابیة في البیئة الزراعیة . -٨
  ×یقل أستخدام مصادر الطاقة في مجال الصناعة . -٩

  √تساھم الصناعة في أرتفاع مستوى المعیشة . - ١٠
 ×% من أجمالى اإلنتاج . ٥م حوالى ١٩٩٥بلغ إنتاج األسماك في البیئة الزراعیة عام  - ١١
  √الزواج المبكر من العادات السیئة في البیئة الزراعیة . - ١٢
  ×ف مقارنة بالمدن .تنخفض نسبة األمیة بالری - ١٣
  √أكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح  تدھورت أحوال الممالیك األقتصادیة بعد - ١٤
  ×أزدھرت أحوال الفالحین في ظل الحكم العثمانى . - ١٥
  √. ثورة القاھرة الثانیةأستخدم نابلیون الشدة في قمع الثوار في  - ١٦
  یة في البیئة الزراعیة .تدریب األطفال على الزراعة من العادات اإلیجاب - ١٧
  √م .١٧٦٩ولد محمد على في مدینة قولة شمال الیونان  - ١٨
  √م .١٨١تخلص محمد على من الممالیك في مذبحة القلعة  - ١٩
  √تبدو الدلتا في شكل مثلث رأسة شمال مدینة القاھرة وقاعدتة على ساحل البحر المتوسط  -٢٠
 
  المكان الذى یعیش فیة اإلنسان بجانب مخلوقات هللا یتأثر بة ویؤثر فیة .  البیئة ھى -١
 . الصحراء الشرقیة والصحراء الغربیة وشبة جزیرة سیناء تقع البیئة الصحراویة في  -٢
تنوع الثروات الطبیعیة وتنوع اإلنتاج إلى أدى تنوع البیئات المصریة في مصر  -٣

  األقتصادى.
  الدلتا .شرق علیة في توجد ترعة اإلسما -٤
  یوسف عبر فتحة الالھون . بحریتصل منخفض الفیوم بالنیل عن طریق  -٥



 



  . نسمة ٤١من یعیش بالبیئة الزراعیة أكثر  -٦
  والتداخل والتكامل .بالتنوع تتمیز البیئات المصریة  -٧
   العمل توفیر الكثیر من فرصتعمل الصناعة على  -٨
  .مستویة یتطلب بناء المصانع أرضا  -٩

  القاھرة واألسكندریة .سكان الوجة القبلى إلى مدن  یھاجر - ١٠
  . بسبب الھجرة الداخلیةالعاملین بالنشاط الزراعى  تناقص نسبة- ١١
  تربیة الحیوان وصناعة األلبان . من األنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعى  – ١٢
  القطن والكتان .من محاصیل المنسوجات في مصر  - ١٣
  أستخدام األسمدة والمبیدات الحشریة .أسباب التلوث البیئى في مصر من  - ١٤
  الحامیة العثمانیة والوالى والدیوان .من  تألفت ھیئات الحكم العثمانى في مصر - ١٥
  الطبقى . النظامقامت الحیاة األجتماعیة في مصر على  - ١٦
  . الممالیكأسند العثمانیون إدارة األقالیم في مصر إلى  - ١٧
  . م١٥١٦عام معركة مرج دابق .  ھزمت القوات المملوكیة أمام القوات العثمانیة في - ١٨
  باب زویلة .ثمانیون بشنق طومان باى على قام الع - ١٩
  . بعد موقعة الریدانیة ١٥١٧عام أصبحت مصر والیة عثمانیة  - ٢٠
  م .١٤٥٣عام . القنسطنطینیةمدینة قام محمد االتح بفتح  - ٢١
  . المكوستسمى ك ضرائب على القوافل المارة بأراضیھم حصل الممالی - ٢٢
  البرتغال .أمام م ١٥٠٩ھزم الممالیك في موقعة " دیو البحریة "عام  - ٢٣
  الوالى وقواد الحامیة . من ھیئات الحكم المحلیة في مصر أثناء الحكم العثمانى  - ٢٤
  ومقرة القلعة .نائبا للسلطان في الوالیة یعتبر الوالى  - ٢٥
  أعوام . ثالث إلى عام ما بین كانت مدة حكم الوالى تترواح  - ٢٦
  المختلفة . الدواوین نظمت اإلدارة العثمانیة طرق جبایة األموال من خالل  - ٢٧
  . ١٧لضمان تحصیل الضرائب في القرن ال األلتزامنظام أتبعت الدولة العثمانیة  - ٢٨
  بمصر .  القاضى العثمانىتركزت السلطة القضائیة في ید  - ٢٩
  ال تزید عن ثالث سنوات .ى مصر العثمانى لمدة كانت مدة تعین قاض - ٣٠
ف العصر الع - ٣١ مثل موكب المحمل ثمانى في األحتفاالت العامة ساھمت طوائف الحرف 

  ووفاء النیل .
  الفقة والتشریع .ودروس القرأن حفظ أقتصر التعلیم في األزھر على  - ٣٢
  م .١٧٩٨عام مالطة من میناء طولون ومنة إلىأبحرت الحملة الفرنسیة  - ٣٣
  . شبراخیت وأمبابةمعركة ھزم الممالیك أمام الفرنسین في   - ٣٤

 



  م .١٨٠٧إلى مصر غام  فریزرأرسلت  أنجلترا حملة بقیادة  - ٣٥
  . عمر مكرم لدمیاطبنفى تخلص محمد على من الزعامة الشعبیة   - ٣٦
  رسعید واألسكندریة .مدن بویھاجر سكان الوجة البحرى إلى  - ٣٧
  البیئات البشریة .تعتبر البیئة الصناعیة من  - ٣٨
 . قلة خصوبة التربةیقل عدد السكان في الوجة البحرى كلما أتجھنا نحو الشمال بسبب  - ٣٩
  . قربھا من العاصمةیكثر السكان في محافظة الشرقیة بسبب  - ٤٠
  . في العملمشاركة المرأة من خصائص سكان البیئة الزراعیة   - ٤١

 
تعتبر صناعة األلمونیوم أحد أنواع الصناعات        -١

الغذائیة ) –الكمیائیة  – المعدنیة –( الحدیثة والكھربیة 
 توجد البیئة الزراعیة الفیضیة في الدلتا و...... -٢

بة جزیرة سیناء ).ش – منخفض الفیوم –سیناء  –( واحة سیوة 
تصل نسبة األمیة في ریف مصر حوالى ... %  -٣

 )٤٠ -٦٠ – ٥٠ - ٥٥ ( 
  توفر البیئة الزراعیة للبیئة الصناعیة : -٤

األجھزة الكھربیة ). –المنتجات الغذائیة المصنعة  – المواد الخام –( األالت الزراعیة 
  من العادات السلبیة في البیئة الزراعیة : -٥

 التزاورفیما بینھم ). – زیادة األنجاب - أحترام الكبیر –عاون ( الت
  من العوامل البشریة لقیام الصناعة : -٦

المناخ ). –الموقع الجغرافى  –المواد الخام  – رأس المال( 
 تقوم الزراعة في الواحات أعتمادا على میاة : -٧

الرى ). –األمطار  –النیل  – ( األبار والعیون
بیئة ....... بالصناعات المختلفة :تمدنا ال -٨

الساحلیة ). –الزراعیة  – الصناعیة –( الصحراویة 
  م .١٥٠٩ھزم الممالیك امام البرتغالین في موقعة ...... عام  -٩

شبراخیت ). –أمبابة  – دیو البحریة –(  مرج دابق 
 تولى محمد على حكم مصر عام ......  - ١٠

 )١٨٠٦ -١٨٠٥ - ١٨٠٧ -١٨٠٣ ( 



 



نجح الفرنسیون في أحتالل األسكندریة بعد مقاومة أھلھا بزعامة   - ١١
الشیخ السادات ). –عمرو مكرم  – محمد كریم –( عبد هللا الشرقاوى 

  تقع البیئة الزراعیة في : - ١٢
الوادى والدلتا  –الدلتا وشبة جزیرة سیناء  –الوادى وشبة جزیرة سیناء  – الوادى والدلتا( 

 اء ).وشبة جزیرة سین
 
 لقنطرة بناء ھندسى على مجرى النھر بة بوابات  توزع من خاللھا المیاة حسب الحاجة  ا -١
  . السھل الفیضىسھل یتكون  من التربة الطینیة التى یجلبھا النھر من منابعة  -٢
  . تجریف التربة الزراعیةدھورھا إزالة الطبقة السطحیة من التربة مما یؤدى لت -٣
   الھجرة الداخلیةھجرة األشخاص من مكان ألخر داخل حدود الدولة  -٤
مناطق بنیت بدون تخطیط من الدولة عن طریق وضع الید ، وعادة تظھر في أطراف  -٥

  العشوائیات .المدن 
 ألستنزافھا اأستھالك وأستغالل الموارد الطبیعیة بشكل غیر منتظم مما یؤدى إلى ضیاع -٦
  حملة . تجھیز الجیش وتوجیھة ألھداف حربیة  -٧
  .أحتالل أستیالء دولة على بلد أخر قھرا  -٨
  مستعمرة .إقلیم یحكمة أجنبى یتوطنة ویكتفى بأستغاللة أقتصادیا وعسكریا  -٩

  السد .بناء ھندسى یبنى على نھر النیل لتخرین المیاة  - ١٠
  المصرف .قناة لصرف المیاة الزائد   - ١١
  .لترعة قناة لتوصیل المیاة لألراضى الزراعیة ا - ١٢
المعیشة  المحافظات الجاذبة مناطق یتوافر فیھا فرص العمل ویرتفع بھا مستوى  - ١٣

  للسكان .
  الحیوانات التى ال تربى في المنازل الحیوانات البریة . - ١٤

 
ن تحرم تجریف التربة الزراعیة  نظرا ألضرارھا الكبیرة في " قامت الدولة بسن قوانی

   –الحاضر والمستقبل " 
 النتائج المترتبة على أستمرار تجریف التربة . - أسباب تجریف التربة .                    ب  -أ

 . ألحمرھو أستخدامھا في صناعة الطوب االسبب في تجریف التربة  -أ

 



 تدھور األراضى الزراعیة .أستمرار تجریف التربة یؤدى إلى :   -ب

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

لتطور الصناعة 
 
تنوع الموارد الطبیعیة . –تنوع مظاھر السطح  –بسبب : أتساع مساحة مصر -
 
 واألستیال ء على التحف واألثار المصریة . –بسبب ترحیل أمھر الصناع لألستانة  -
 

 أستخدام نابلیون الشدة والعنف . -٢فرض الضرائب .            -١بسبب : 
 من المشایخ والعلماء . ٦إعدام  -٣
 
  للتخلص من الممالیك واألنفراد بحكم مصر. -
 
 وقوف الدولة العثمانیة مع الممالیك ضد الخطر البرتغالى .ل
 







 سوء األوضاع السیاسیة واألقتصادیة للصراع على الحكم فیما بینھم . - ١بسبب :  -
  ضعف القوة العسكریة ألعتمادھم على األسلحة التقلیدیة . -٢
 تغالین طریق رأس الرجاء الصالح .ضعف القوة األقتصادیة الكتشاف البر -٣
 

 وبسالة أھلھا .فشلت الحملة في فتح أسوار عكا لقوة أسوارھا  -
أنتشار مرض الطاعون بین جنود الحملة ،وخسر نابلیون أعداد كبیرة من جنودة   -٢

 وأسلحة .
 
 تحصیل الضرائب المفروضة على البالد .لضمان  -
 

 بسبب رفض كلیبر موقف أنجلترا وھو خروج الفرنسین على السفن كأسرى .
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 الوحدة األولي

 هي املكان الذي يعيش فية االنسان جبانب املخلوقات االخري  ةئبيال

البيئة 

 الطبيعية

 املكان الذي مل يؤثر فيه االنسان هي 

 {البيئة اجلبلية, الصحراوية, الساحلية  }

 البيئة

 البشرية

 البيئة اليت شيدها  االنسان ومل يكن هلا وجود هي 

 {ة , البيئة الصناعية البيئة الزراعي }

البيئة 

 الزراعية

 البيئة اليت يعمل سكانها بالزراعة وتربية احليوانات  

البيئة 

الزراعية 

 الفيضية

 5,8ضية وتبلغ مساحتها البيئة اليت نشأت يف السهول الفيهي 

 مليون فدان توجد يف الدلتا ـ وادي النيل ـ منخفض الفيوم 

 %  88 مساحة االراض الزراعية بالدلتا

 قناة مائية يتم حفرها لتوصيل مياة النهر الي االراصي الزراعية  الرتعة

بناء هندسي ضخم يتم بناؤه لتكوين حبرية أو تكوين خزان  السد

 {السد العالي   }مائي 

قناة يتم حفرها عند منسوب أقل من منسوب الرتعة لصرف  املصرف

النوبارية غرب  ترعة }املياة الزائدة من االراضي الزراعية .

 {مدينة االسكندرية , ترعة االبراهيمية يف الوجة القبلي 

بناء هندسي يتم بناؤة علي جمري النهر به بوابات لتوزيع املياة       القنطرة

 {القناطر اخلريية  }

زالة الطبقة السطحية اليت ينمو عليها النبات لصناعة هي إ  جتريف الرتبة

 الطوب االمحر . 

النبات 

 الطبيعي

 نبات ينمو تلقائيُا دون تدخل االنسان 

 {قلة النبات الطبيعي يف مصر بسب املناخ   }

  {الثعالب والذئاب  }احليوان الذي مل يستأنسه االنسان   احليوان الربي

 منظمه عاملية تابعة لألمم املتحدة تهتم بالزراعة . الفاو

 .انتقال االفراد من مكان الي مكان آخر  اهلجرة
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اهلجرة 

 الداخلية

 كان آخر داخل حدود الدولة . هي انتقال االنسان من مكان مل

اهلجرة 

 اخلارجية

 كان آخر خار  حدود الدولة انتقال االنسان من مكان مل

 عدم معرفة االنسان للقراءة والكتابة واحلساب  االمية

 % 85نسبة االمية يف الريف  

النشاط 

 االقتصادي

 ن من حرفه أو مهنة حتقق عائد مادي .مايقوم بة االنسا

نظام جديد للري للحافظ علي املياة العذبة بدال من الري  الري بالرش

 الدائم 

مناطق تقل بها فرص العمل واخلدمات واخنفاض مستوي  مناطق طاردة

 املعيشة 

مناطق تتوافر بها فرص العمل واخلدمات ويرتفع فيها مستوي  مناطق جاذبة

 املعيشة . 

 مناطق بنيت بدون ختطيط من الدولة عن طريق وضع اليد  العشوائيات

حمافظات 

 الدلتا

 حمافظات أكرب حمافظة الشرقية    11

حمافظات 

 الوادي 

 حمافظات اكرب حمافظة املنيا   9

 أهم التفسيرات
  بسبب إتساع مساحة مصر ت تنوع مظاهر السطح ؟  ـ تنوع البيئات املصرية1

  يوجد داخل البيئة الزراعية بيئة صناعية ئات املصرية ؟ـ  تداخل البي2

  توفري احملاصيل الزراعية ـ توفري فرص العمل اهمية البيئة الزراعية ؟ ـ3

  توفري املنتجات الصناعية ـ والقضاء علي البطالة ؟ ـ اهمية البيئة الصناعية 4

  توفري املعادن ؟اهمية البيئة الصحراوية  ـ 8

  توفري الثروة السمكية  ؟ئة الساحلية أهمية البي ـ 6

  بسبب وجود املياة اجلوفية اآلبار والعيون ؟ـ قيام الزراعة يف الواحات 7

  بسبب األمطار الشتوية؟ ـ قيام الزراعة يف الساحل الشمالي5

 ؟ـ تعترب الفيوم ضمن الوداي رغم وقوعها يف الصحراء الغربية9

  طريق حبر يوسف  بسبب وصول مياة نهر النيل للفيوم عن
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  بسبب ملوحة الرتبة لوجود البحر املتوسط ؟ـ ال توجد الزرعة يف مشال الدلتا 15

 بسبب قلة مساحة األراضي الزراعية  ؟ـ قلة الزراعة يف اجليزة 11

 ؟ ـ ختتلف شكل األراضي يف الفيوم عن الوادي والدلتا 13

 الن الفيوم تظهر علي شكل مدرجات 

  لتوصيل مياة النيل إلي األراضي الزراعيةـ اهمية الرتع ؟ 13

  لتوزيع املياة حسب احلاجة  ؟ ـ أهمية القناطر14

  املياة الزائدة عن الزراعةلتصريف  ؟ـ اهمية مشاريع الصرف 16

  تكونت من إرسابات نهر النيل اهالن ؟ـ  خصوبة تربة الوادي والدلتا 17

 ي إلي تدهور األراضي الزراعية آلنها تؤد؟ ـ خطورة جتريف الرتبة الزراعية 15

  بسبب كثافة النشاط الزراعي؟ ـ ندرة النبات الطببيعي يف البيئة الزراعية 19

  النها إجتهت للصحراء؟ـ ندرة احليوانات الربية يف البيئة الزراعية 25

 ؟ـ يقل عدد السكان يف البيئة الزراعية كلما إجتهنا للصحراء 21

 بسبب قلة خصوبة الرتبة 

 ؟ يرتكز عدد كبري من سكان البيئة الزراعية بالدلتا ـ22

  من األراضي الزراعية ملصر  % 88تضم  اهآلن 

   للبحث عن فرص عمل؟ ـ هجرة سكان الريف للمدن23

 ؟ ـ معظم اهلجرة للقاهرة 24

 توجد يف القاهرة العديد من املصاحل احلكومية واخلدمات واملصانع 

 بسبب تنوع املوارد الطبيعية  ؟يف البيئة الزراعية ـ تنوع االنشطة االقتصادية 26

 بسبب وجود الرتبة اخلصبة ؟كان البيئة الزراعية بالزراعة ـ يعمل معظم س27

 ـ تنوع املناخ ـ املياة العذبة   

 وجود حبرية قارون وعني السلني والسواقي ل ؟ـ شهرة الفيوم يف جمال السياحة 25

  بسبب جتريف الرتبة والزحف العمراني  ؟ية ـ تناقص مساحة االراضي الزراع29

 بسبب كثر إستخدام املبيدات احلشرية   ؟ـ تلوث الرتبة الزراعية 35

 بسبب عدم االهتمام بالتعليم   ـ إرتفاع نسبة األمية ؟31

 بسبب اهلجرة املستمرة من الريف للمدينة   ؟ ـظهور العشوائيات 32

 بسبب الزوا  املبكر وكثرة االجناب عية ؟ـ  ذيادةحجم االسرة يف البيئة الزرا33

 بسبب قلة سقوط االمطار  ـ ال تعتمد الزراعة يف مصر علي االمطار ؟34

؟ للحفاظ علي مياه الفيضان ـ ذيادة االراضي الزراعية ـ توليد  ـ إنشاء السد العالي38

 الكهرباء 
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 ما النتائج المترتبة علي

 املصرية تنوع البيئات    ؟ـ إتساع مساحة مصر 1

  تنوع الثروات الطبيعية وتنوع االنتا  االقتصادي  ؟تنوع البيئات املصرية  ـ2

  قيام الزراعة يف الواحات  ؟ـ وجود املياة اجلوفية يف الواحات 3

  قيام الزراعة  ؟ـ سقوط االمطا الشتوية علي الساحل الشمالي 4

  نخفض الفيومتوصيل مياة النيل إلي م  ؟ت حبر يوسف بالنسبة للفيوم 8

  عدم قيام الزراعة  ؟ ـ إنتشار البحريات املاحلة مشال الدلتا6

  ة مصر من الفيضان وتوليد الكهرباءيامح ؟ ت السد العالي بالنسبة ملصر 7

  قلة مساحة األراضي الزراعية  ؟ ت جتريف الرتبة الزراعية 5

  الطبيعيةقلة النبات   ؟ ـ كثافة اللنشاط الزراعي يف الوادي والدلتا9

 إزدحام املدن وظهور العشوائيات ؟  ـ هجرة سكان الريف إلي املدن15

  تنوع االنشطة االقتصادية  ؟ ـ تنوع املوارد الطبيعية يف البيئة الزراعية 11

  قلة مساحة االراضي الزراعية  ـ التوسع العمراني علي األراضي الزراعية ؟12

  متلح االراض الزراعية ـ اإلسراف يف إستخدام الري الدائم ؟13

  تلوث الرتبة الزراعية  ـ اإلسراف يف استخدام املبيدات واالمسدة الكيماوية ؟14

 

اهمية البيئة الرزاعية بالنسبة 

 للصناعة

اهمية البيئة الصناعية بالنسبة 

 للزراعة

ـ توفري الغذاء واملادة اخلام الالزمة 1

 للصناعة

 ـ توفري االيدي العاملة2

الالت الزراعية واالمسدة ـ توفري ا1

 الكيماوية

ـ توفري االجهزة االلكرتونية 2

 والكهربائية
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 الوحدة الثانية
 حتويل املادة اخلام الي منتجات  الصناعة

 مادة زراعية , مادة خام حيوانية , مادة خام معدنية  املادة اخلام

 صناعات يدوية حتقق االكتفاء الذاتي  الصناعة احلرفية

 {السجاد اليدوي , حفر اخلشب  }

 حتويل املادة اخلام من صورة الي صورة آخري  الصناعة البسيطة

حفظ وتعليب الفاكهة  حلج القطن , تصنيع اجللود ,

 واخلضروات 

صناعة تعتمد علي االالت احلديثة ويقل فيها االعتماد  الصناعة احلديثة

 علي االيدي العاملة 

الصناعة 

 االستهالكية

% 35% مثل السكر و 75ات يستهلك االنسان منها صناع

 املشروبات الغازية واحللويات صناعة مثل 

صناعة السكر ومنتجات االلبان وتعليب الفاكهة  الصناعات الغذائية

 واخلضروات 

يد طلعت دخلت مصر علي يد حممد علي وتطورت علي  صناعة الغزل والنسيج

لدوار كفر او حرب مؤسس بنك مصر توجد بالدلتا

 واحمللة الكربي والقاهرة وشربا اخليمة 

 صناعة احلديد والصلب وصناعة االلومنيوم  الصناعات املعدنية

الصناعات اهلندسية 

 والكهربية

 صناعة الثالجات واالجهزة االلكرتونية والسيارات 

 والصابون صناعة االمسدة واملبيدات والعطور الصناعات الكيماوية

موعة من املصانع مزودة مساحة من االرض تضم جم الصناعيةاملنطقة 

 خيتص كل مصنع بصناعة معينة   باخلدمات 

ملوارد الطبيعية مما يؤدي الي سوء استغالل االنسان  االستنزاف

 تدهورها 

 انتا  يقوم علي احملافظة علي املادة اخلام ومصادر الطاقة  االنتا  النظيف
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  لتقليل نسبة التلوث دًا عن املناطق السكنية ؟ـ أهمية بناء املصانع بعي1

  لتوفري الوقت واملال  اهمية بناء املصانع قريبة من مصادر املواد اخلام ؟ـ 2

 الغزل لوجود املناخ املناسب  لصناعة   ـ تركز صناعة الغزل والنسيج بالدلتا ؟3

  ملنع التلوث  ـ اهمية مراعاة غتجاهات الرياح عند بناء املصانع ؟4

  لتوفري راحة العمال  انع من مناطق سكن العمال ؟صـأهمية قرب امل8

  شراء املادة اخلام واآلالت ومرتبات العمالـ اهمية رأس املال لقيام الصناعة ؟6

خلام للمصانع ونقل لنقل املادة اـ اهمية النقل واملواصالت لقيام الصناعة ؟7

 ق اواملنتجات لآلس

توفري املنتجات الصناعية ـ زيادة  وفري فرص العمل ـ ت اهمية الصناعة ملصر ؟ ـ5

 الدخل القومي 

   ة الزراعية والصناعية ؟ئيـ هناك تكامل بني الب9

 لبيئة الزراعية تعمل علي توفري املادة اخلام واآليدي العاملة ا

 ـ البيئة الصناعية تعمل علي توفري املنتجات الصناعية واالآلت الزراعية 

  زيادة نسبة التلوث التدخني ـ   سلبية يف البيئة الصناعية ؟ ـ هناك عادات15

  التعاون ـ  إحرتام الوقت   ـ هناك عادات إجيابية يف البيئة الصناعية ؟11

  العمل تعمل  علي توفري فرص  ـ تقضي الصناعة علي مشكلة البطالة ؟12

 ت للخار اجلتصدير املنت   ـ تساعد الصناعة علي توفري العمالت االجنبية ؟13

   بسبب دخان املصانع واالخبرة والغازات ـ تلوث اهلواء يف املناطق الصناعية  ؟14

  بسبب إلقاء املخلفات الصناعية يف املياةـ تلوث املياة  ؟18

   بسبب اهلجرة  ـ إنتشار املناطق العشوائية علي أطراف املدن الصناعية ؟16

إرتفاع اسعار املادة اخلام ـ قلة  ـ تواجه الصناعة العديد من املشكالت ؟ 17

 االستثمارات ـ التهرب اجلمركي 

ملنع تلوث   ـ اهمية اإلكثار من املساحات اخلضراء يف املناطق الصناعية ؟15

 اهلواء

ملنع االخبرة والغازات   ـ اهمية تركيب مرشحات وفالتر فوق مداخل املصانع ؟19

 الضارة 

   حفاظ علي البيئة من التلوثلل ؟ ـ إنشاء الدولة وزارة البيئة25

  إلدارة املصانع واآلالتـ اهمية مصادر الطاقة ؟ 21
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  تنوع الصناعات؟ ـ تنوع املواد اخلام يف مصر 1

 قيام الصناعات اخلتلفة ؟ ـ وفرة مصادر الطاقة يف مصر 2

  قيام الصناعة احلديثة ؟ـ وفرة رأس املال 3

  للخار  التصدير ؟  نتا  الصناعيـ زيادة اإل4

  توفري فرص العمل ؟ ـ تنوع االنشطة االقتصادية يف البيئة الصناعية 8

  تقدم الصناعةـ تطوير الدولة للصناعة  ؟ 6

 نتشارتلوث البيئة وإ ـ وجود مصانع االمسنت واحلديد والصلب حبلوان ؟7

   واألمراض

   افحدوث مشكلة اإلستنز ـ إستهالك املوارد الطبيعية بشكل غري منتظم ؟5

  تلوث املياه؟  خلفات الصناعية يف املياة ملـ إلقاء  ا9

 تقليل نسبة التلوث  ـ زيادة املساحات اخلضراء يف املناطق الصناعية ؟15

  

 

الزراعيةلألراضىالنيلنهرمياهلتوصيلحفرهايتممائيةقناة1
منابعهمنالنيلنهربهايأتىالتىالطينيةالرتبةمنيتكونسهل2
 الرتبةمنالسطحيةالطبقةإزالة3
اإلنسانيستأنسهملالذىاحليوان4
الزراعةعنالزائدةاملياهلتصريفالرتعمنأقلمبنسوبحفرهايتمقناة5

 
،الطبيعيةالبيئاتأمثلةمن1
الدلتاشرقترعةتوجد2
مياهعلىالزراعةفىالواحاتتعتمد3
منكبريةنسبةمنالنيلوادىتربةتتكون4
كمعلىتزيدملسافةالنيلوادىأراضىميتد5
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والدلتاالوادىفىالزراعة[قيام1
املصريةالبيئاتتنوعأهمية2
للدلتاالشماليةاألطراففىةالزراعجتودال3

؟الرتبةجتريف1
؟املصريةالبيئاتتنوع2

،فىالزراعيةالبيئةسكانيرتكز1
إىلالريففىاألميةنسبةتصل2
نسمةمليونمنأكثرالزراعيةالبيئةفىيعيش3
إىل1٩٩6عامالزراعةفىالعاملنينسبةاخنفضت4
 هىالدلتافىأكثرهابينماهىسكاًناالوادىحمافظاتأكرب5

الدولةمنختطيطبدونبنيتمساكن1
عملبدونالعملسنفىاألشخاصعدد2
 للهجرةيؤدىممااملعيشةفيهاوتنخفضالعملفرصفيهاتقلمناطق3

قاهرةالحمافظةإىلالسكانهجرة1
الريففىاألميةنسبةاخنفاض2
العشوائياتظهور3



 

 
٩ 

؟لإلناثاملبكرالزواج1
؟األميةنسبةارتفاع2
؟املدنإىلالريفهجرةنسبةارتفاع3

√X 

    الفرددخلمستوىارتفاعالزراعيةئةللبياالقتصاديةاخلصائصمن1

 واألميةالبطالةالزراعيةالبيئةمشكالتمن2
 دمياطهىسكاًناالدلتاحمافظاتأكرب3
 .5٥إىلمصرريففىاألميةنسبةتصل4

الزراعيةالبيئةأمساكأشهرومن1٩٩5عاماألمساكإنتاجبلغ1
،الزراعيةالبيئةفىالسياحىاجلذبمناطقمن2
،،الزراعيةاحملاصيلأهممن3
وصناعةأشهرهاومناحلرفيةالصناعاتتتعدد4

√X 

فقطالزراعةعلىالزراعيةالبيئةفىالسكاننشاطيقتصر1
 الزراعيةاألرضتناقصإىلالرتبةجتريفيؤدى2
والرتعصارفواملالنيلنهرعلىالزراعيةالبيئةفىاألمساكصيدنشاطيعتمد3
 الرتبةتسممإىليؤدىالسنةفىحمصولمنأكثرزراعة4

الزراعىبالنشاطالزراعيةالبيئةسكانمعظميعمل1
الزراعيةاألرضتناقص2
الزراعيةالبيئةفىاالقتصاديةاألنشطةتنوع3
 



 

 
1٥ 

السمكيةاملزارعاماستخدفىالتوسع1
الزراعيةالبيئةفىالطبيعيةاملواردتنوع2
كبريةبكمياتواملبيداتاألمسدةاستخدام3

 ،،للصناعةالالزمةالطاقةمصادرمن1
،،للصناعةالالزمةالبشريةالعواملمن2
الصناعيةللمنتجاتالسكانطلبفىاحملليةالسوقتتمثل3
،وبالسياراتالنقلطرقمنمتطورةشبكةمصرفىتوجد4
،،افىاجلغراملوقعالصناعةلقيامالطبيعيةالعواملمن5

الصناعيةالبيئةلسكانوالسلبيةاإلجيابيةالعادات

 الطاقةمصادرأهمية1
الدلتافىوالنسيجالغزلصناعةتركز2
 الصناعيةالبيئةأهمية3
خصائصبعدةالصناعيةالبيئةسكانيتميز4

√X 

والشرقيةبورسعيدحمافظاتفىاملصانعمنعددأكربيوجد1
واألمسدةوالصلباحلديدصناعةاملعدنيةالصناعاتمن2
الصادراتوزيادةالصناعةتطويرإىلالدولةتهدف3
 األلومنيومصناعةاهلندسيةالصناعاتمن4
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صناعةالبسيطةالصناعاتمن1
والقليوبيةالقاهرةفىالصناعيةاملناطقعدد2
الشيخوكفراإلسكندريةفىالصناعاتأهممن3
بصناعةوسوهاجأسيوطحمافظتىتشتهر4

صناعيةمناطقبإقامةالدولةاهتمام1
مصرفىالصناعاتتنوع2

اهلجرةاالستنزاف

البيئىوالتلوثالصناعيةالبيئةمشكالتبنيعالقةهناك1
الصناعةمنهاتعانىالتىاملشكالت2
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 الوحدة الثالثة

الدولة 

 اململوكية

دولة امتدت يف مصر وبالد الشام وأجزاء من اليمن واطراف من شبة 

 اجلزيرة العربية

عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة  تنتسب  الي أالمري عويةقبائل ر العثمانيون

 العثمانية يف أواخر القرن الثالث عشر امليالدي 

ان الذين كان االمراء يشرونهم من التجار ويعلمونهم يف الغلم املماليك

 الكتاتيب ويدربونهم علي الفروسية 

االموال اليت حيصل عليها املماليك من عبور القوافل التجارية عرب  املكوس

 االراضي املصرية 

الطرق التجارية 

 البحرية

 مرور التجارة عرب االنهار والبحار واحمليطات 

  {م  1495طريق رأس الرجاء الصاحل عام قناة السويس ـ  }

طريق رأس 

الرجاء 

 الصاحل

طريق حبري يدور حول قارة أفريقيا من الغرب واجلنوب 

 وأكتشفه الربتغاليون يف أواخر القرن اخلامس عشر 

 مر  دابق

 م 1816

معركة بني السلطان سليم االول واملماليك بقيادة قنصوة الغوري 

 خاير بك   ة قائد قنصوة الغوريسب خيانانتصر فيها سليم االول ب

 الريدانية

 م 1817

معركة بني السلطان سليم االول واملماليك يف مصر بقيادة طومان 

باي انتصر فيها سليم االول ومت أعدام طومان باي وتعليق رقبته 

 علي باب زويله  

 3مقرة القلعة مدة حكم الوالي من سنة الي نائب السلطان  الوالي

 سنوات 

لدفاع عن البالد ومشاركة الوالي العثماني حامية عسكرية ل احلامية

 مصر  يف حكم 

 احلامية العسكرية اليت تركها السلطان سليم االول يف مصرهي  قواد احلامية

عدد من الرجال العسكريون مت تسميتهم بهذا االسم بسب القيام  السناجقة

 باعمال خاصة 

ية نظمت طرق جباية وحتصيل االموال عن طريق ادارة عثمان االدارة املالية

 الدواوين املختلفة 
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 من السخرة يف العهد العثماني  املصريني العمل بدون آجر وعاني  السخرة

 1685عام  17نظام فرضته الدولة العثمانية يف منتصف القرن الـ  نظام اإللتزام 

 لضمان حتصيل الضرائب يف اوقاتها 

البالد االقوياء ينوب عن احلكومة يف مجع  شخص من آكابر امللتزم

 الضرائب

هو الفرق بني ما يدفعه امللتزم للحكومة وما جيمعه فعليًا من  فائض اإللتزام

 الفالحني 

قاضي معني من قبل السلطان العثماني للتصرف يف االحكام  قاضي القضاة

الشرعية وفقُا للمذاهب االربعة ) مذهب االممام أبي حنيفة , 

 ممام مالك , االممام أمحد بن جنبل , االممام الشافعي ( اال

حالة مصر 

 االقتصادية

االقتصادية الطبيعية أو تشمل املوارد  البنيان االقتصادي ملصر

 اليت جيب ان تتالئم مع الزيادة السكانية البشرية 

 الفرق بني ما يدفعة امللتزم للحكومة وماجيمعه من الفالحني  فائض االلتزام 

 

 
 
  نسبة إلي األمري عثمانـ تسمية الدولة العثمانية بهذا االسم ؟ 1

الطرق بسبب املوقع املتميز ـ السيطرة علي ؟ إذهار دولة املماليك يف بدايتها  2

 التجارية ـ املكوس 

 رغبة سليم الول يفـ  توتر العالقات بني الدولتني اململوكية والعثمانية ؟ 3

  بعض االمراء العثمانيني اهلاربنيالتوسع ـ محاية املاليك ل

  بسبب خيانة خاير بكم ؟ 1816ـ هزمية اللماليك يف مر  دابق 3

بسبب إستخدام  الدولة العثمانية م ؟  1817ـ هزمية طومان باي يف الريدانية 4

االسلحة احلديثة املشاة واملدفيعية وإعتماد املماليك علي االسلحة التقليدية 

 والفروسية 

بسبب االكتشافات الربتغالية لطريق  نهيار الدولة اململوكية  ؟ـ ضعف وإ4

 م  1459رأس الرجاء الصاحل 

إرسال  ـ تدهور الصناعة واحلياة الفنية يف مصر يف العهد العثماني ؟ 8

 املتاحف  األستانية ـ نهرب وسرقة السلطان سليم األول أمهر الصناع إلي 
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  لتحصيل الضرائب يف اوقاتهاام ؟ ـ إتباع الدولة العثمانية نظام اإللتز6

 سيطرة الدولة العثمانية علي القضاء والتشريع يف مصر ؟ 7

 ـ إرتباط مصر بنظم اإلدارة العثمانية  ؟5

 خلربتهم يف إدارة البالدـ أبقي العثمانيون علي املماليك يف إدارة االقاليم ؟ 9

 مصر  الدفاع عن  ـ اهمية احلامية العسكرية يف مصر ؟15

  مراقبة وحماسبة الواليـ اهمية الديوان ؟ 11

 ـ تدهور االقتصاد املصري يف عهد العثمانيني ؟12

 بسبب تأخر الصناعة والزراعة ولتجارة 

بسبب ـ كانت احلياة االجتماعية يف مصر قائمة علي النظام الطبقي ؟ 13

  إتساع الفجوة بني طبقة احلاكم األتراك وطبقة احملكومني املصريني

  لضمان إستمرار إحتالهلم ملصرعتماد احلكم العثماني علي القوة ؟ ـ إ14

  ؟ يني ـ إنتشار اجلهل يف مصر يف عهد العثمان18

 بسبب عدم االهتمام بالتعليم واقتصر التعليم علي األزهر   

 

 
  جعلها عاصمة للدولة العثمانسة ـ فتح حممد الفاتح القسطنطينة ؟1

 لي طرق التجارة بني أوربا والشرق ؟ـ سيطرة الدولة اململوكية ع2

 التقدم االقتصادي للدولة اململوكية 

 ـ هزمية املماليك امام الربتغاليني يف ديو البحرية ؟3

 ضعف الدولة اململوكية عسكريًا 

  ـ إكتشاف الربتغاليني طريق رأس الرجاء الصاحل ؟4

 تدهور األحوال االقتصادية للمماليك 

 أمراء العثمانيني اهلاربني ؟  محاية املماليك لبعض ـ8

 توتر العالقات بني الدولة اململوكية والعثمانية 

  أصبحت بالد الشام والية عثمانية م ؟ 1816ـ معركة مر  دابق 6

  أصبحت مصر والية عثمانية م ؟ 1817ـ معركة الريدانية 7

 نية هزمية املماليك امام الدولة العثما ـ إعتماد املماليك علي الفروسية ؟5

 تدهور الزراعة مما أدي إلي تدهور الصناعة والتجارة  ـ تطبيق نظام اإللتزام ؟9

 ـ تركز السلطة القضائية يف يد قاضي القضاة العثماني 15

 إنتزاع السلطة القضائية من أيدي علماء األزهر 
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  القضاء علي الشخصية  املصرية؟ ـ الغزو العثماني ملصر 15

 

 خلي بالك

 هيثالث قوي  ت احلكم العثماني يف مصر منـ تألفت هيئا1

 ة مالوالي ـ الديوان ـ قواد احلاك 

 رأس الرجاء الصاحل ـ تدهورت االحوال االقتصادية ملصر بعد إكتشاف طريق2

  العثماني قاضي القضاة يف مصر يف يد   ـ تركزت السلطة القضائية3

 مر  دابقعد وقنصوة الغوري ب  الريدانيةي بعد معركة ـ قتل طومان با4

 تربيز  ـ عاصمة الدولة الصفوية 8

 لقوة عتمد احلكم العثماني علي اـ إ6

  اإللتزام نظام ـ يف منتصف القرن السابع عشر فرضت الدولة العثمانية 7

 ـ عاني الفالح املصر من ظلم امللتزمني 5

 ـ إتسمت العالقات بني العثمانيني واملماليك يف البداية بالصداقة 9

 

 الرابعة الوحدة

 جتهيز وأعداد اجليش لتحقيق أهداف حربية  محلة

 استيالء دولة علي دولة أخري قهرُا  احتالل

 فرض دولة سيادتها علي دولة اخري . استعمار

إقليم حيكمه أجنيب  يستوطنه أو يكتفي باستغالله  مستعمرة

 أقتصاديُا أو عسكريُا .

معركة 

 شرباخيت

والفرنسيني بقيادة نابليون وانتهت  بني املماليك بقياد مراد بك

 بانتصار الفرنسيني 

 معركة

 امبابة

بني الفرنسيني بقياد نابليون واملماليك بقياد مراد بك وانتهت 

 بانتصار الفرنسيني 

  و احلارات تحكامات توضع يف مداخل الشوارع حتصينات أو اس املتاريس

 من كبار العلماء واملشايخ 9ديوان انشأه نابليون يتكون من  ديوان القاهرة 

موقعة أبي قري 

 البحرية

حدثت يف خليج أبو فري يف مدينة االسكندرية بني االسطول 

الفرنسي بقيادة ) ديزية ( واالسطول االجنليزي بقيادة ) نلسون ( 
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 وانتهت بانتصار االسطول االجنليزي 

 االوضاع السياسية واالجتماعية تغيري اساسي يقوم به يف  ثورة

معاهدة 

 العريش

 م  1555معاهدة وقع عليها الفرنسيني ورفضها االجنليز  عام 

الزمن ينسب الي ملك او دولة أو الي تطورات طبيعية أو  عصر 

 عصر حممد علي اجتماعية مثل

 

 
 ؟  1795جميئ احلملة الفرنسية علي مصر  ـ 1

  يق علي إجنلرتا ومستعمرتها يف اهلندقطع الطراالسباب احلقيقة :ـ 

  تأديب السطان العثماني واملماليك االسباب الغري حقيقة :ـ

  جنلرتا خوفًا من إـ جميئ احلملة الفرنسية علي مصر سرًا ؟ 2

 لتضليل األسطول اإلجنليزي ـ مل تبحر احلملة الفرنسية مباشرة علي مصر ؟ 3

 قاومة حممد كريم للحملة الفرنسيةبسبب ملون حملمد كريم ؟ يبـ إعدام نا4

بسبب إعتماد ـ  هزمية املماليك أمام الفرنسيني يف شرباخيت وإمبابة ؟ 8

 املماليك علي االسلحة التقليدية والفروسية 

حلرمان احلملة الفرنسية يف مصر جنلرت مبعركة ديو البحرية ؟  ـ قيام إ6

 من مساعدات احلكومة الفرنسية يف فرنسا 

  لتكريس االحتالل الفرنسي علي مصرابليون ديوان اقاهرة ؟ ـ إنشاء ن7

                                                                 ؟بالسلطة النهائية ـ مل يتمتع ديوان القاهرة الذي أنشأه نابليون 5

 آلنه سلطة إستشارية 

 {الفنون جلنة العلوم و }ـ أصطحاب نابليون جملموعة من العلماء  5

 لدراسة وإستغالل مصر بشريًا وإقتصاديًا 

بسبب فرض نابليون للضرائب ؟  1795ـ قيام املصريني بثورة القاهرة األولي 9

 والشدة وإعدام بعض مشايخ األزهر وإستخدام العنف 

 ملواجهة اإلجنليز واجليش العثماني م ؟  1799ـ محلة نابليون علي بالد الشام 15

  بسبب حتالف الدول اآلوربية ضد فرنساسرًا إلي فرنسا ؟  ـ عودة نابليون11

بسبب زيادة سوء االوضاع ـ كراهية املصريني حلكم كليرب ؟ 12

 االقتصادية ـ فرض الضرائب 
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جود اجليش العثماني لوم ؟ 1555ـ قيام املصريني بثورة القاهرة الثانية 13

 القاهرة  بالقرب من 

 م ؟ 1555الدولة العثمانية  ـ عقد كليرب اتفاقية العريش مع14

 من مصر لإلتفاق علي خرو  احلملة الفرنسية 

بسبب إصرار إجنلرتا علي خرو  احلملة م ؟ 1555ـ فشل إتفاقية العريش 18

 الفرنسية بدون أسلحة كأسري حرب ورفض كليرب هذا الشرط 

 ـ حرق مراد بك السفن بعد هزميته يف امبابة ؟16

 ملة الفرنسية حيت ال تقع يف أدي جنود احل

 ـ فشل احلملة الفرنسية عسكريًا ؟17

 آلنها مل تنجح يف حتويل مصر إلي مستعمرة فرنسية 

 يعتقدون انهم أصحاب احلق الشرعي يف حكم مصر ـ كان املماليك15

 آلنهم قدموا املساعدات للسلطان العثماني واالجنليز  

 يف حكم مصر هم أصحاب احلق الشرعي نـ كان العثمانيون يعتقدون ا19

 النهم شاركو يف التصدي للحملة الفرنسة 

 ـ رغبة إجنلرتا يف حكم مصر بعد خرو  احلملة الفرنسية 25

 جنلرتا يف اهلند الطرق التجارية إلي إ لتأمني 

  بسبب فرض الضرائب والسرقةـ ثورة اجلنود األلبان ضد خسرو باشا ؟21

 ثماني لطرد احلملة الفرنسية جاء مع اجليش العـ جميئ حممد علي إلي مصر ؟22

ـ لعبت الزعامة الشعبية دورًا كبريًا يف تعيني حممد علي واليًا علي 23

 آلنهم ضغطوا علي السلطا ن العثماني لتعني حممد علي واليًا علي مصر مصر ؟

  مصر لرغبة إجنلرتا يف السيطر علي  ؟م 1557محلة فريزر علي مصر  ـ24

  لإلنفراد حبكم مصر م ؟ 1559كرم ـ ختلص حممد علي من عمر م28

  لإلنفراد حبكم مصر م ؟ 1511ـ ختلص حممد علي من املماليك 26

 ما النتائج المترتبة علي
  بالرصاص عدام حممد كريمإمة حممد كريم للحملة الفرنسية ؟ ـ مقاو1

  هزمية اللماليك وتقهقر مراد إلي إ مبابةـ موقعة شرباخيت ؟ 2

  فرارد مراد بك للصعيد وابراهيم للشرقيةم ؟  1795وليو ي 21ـ موقعة إمبابة 3

 فرارد إبراهيم بك والوالي لسوريا  م ؟ 1795أغسطس  15ـ معركة الصاحلية 4

تدمري االسطول الفرنسي ومقتل ؟ م 1795ـ موقعة أبي قري البحرية اغسطس 8

 ديزيه 
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 االزهر شايخعض مإقتحام االزهر ـ إعدام ب م ؟1795ـ ثورة القاهرة الولي أكتوبر 6

 هزمية نابليون يف عكا ـ رغبة كليرب يف عدم البقاي يف مصر ؟ 7

  هزمية املماليكـ احلملة الفرنسية من الناحية احلربية؟ 5

                                                                           ـ رغبة حممد علي يف االنفراد حبكم مصر ؟9

 ماليك والزعامة الشعبية التخلص من امل

 إلي من تنسب االعمال االتية 
  نابليون                                                  م1795ـ قائد احلملة الفرنسية علي مصر 1

 حممد كريم             ـ حاكم االسكندرية الذي تصدي للحملة الفرنسية2

  نونلس                                  حرية قائد االسطول االجنليزي يف أبي قري البـ 3

 مراد بك                                   ـ قائد املماليك يف  معركيت شرباخيت وإمبابه4

 إبراهيم بك                             ـ قائد املماليك يف معركة الصاحلية بالشرقية8

 حسن باشا قبطان                                        ـ  قائد جيش العثمانيني يف مشال الدلتا6

 خسرو باشا                     ـ الوالي الذي عينه السلطان بعد رحيل الفرنسيني7

 

 أهم املقارانات 

  1495أحوال الدولة اململوكية بعد عام  م 1495أحوال الدولة اململوكية قبل 

كانت دولة قوية تتمتع بالتقدم 

يف مجيع اجملاالت بسب  االقتصادي

 حصوهلا علي املكوس 

أصبحت دولة ضعيفة مما أدي الي سقوط 

 األولن سليم طالة املماليك علي يد السلدو

 

مظاهر العالقات الطيبية بني 

 العثمانني واملماليك

مظاهر تدهرو العالقة بني العثمانيني 

 واملماليك

 حتالف الدولة العثمانية مع املماليك 

 البحرية معركة ديو 

ـ  احتفال املماليك بانتصار العثمانيني 2

 علي الدولة الصفوية 

ـ  استيالء العثمانيني علي أمالك الدولة 1

 اململوكية يف مصر وبالد الشام 

 

 م 1817موقعة الريدانية  م 1816موقعة مر  دابق  

ـ بني العثمانيني واملماليك يف مصر بقيادة ـ بني العثمانيني بقيادة السلطان سليم 
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 وري االول واملماليك بقيادة قنصوة الغ

ـ انتصار العثمانيني وأصبحت الشام 

 والية عثمانية 

طومان باي وانتهت بانتصار العثمانيني 

واعدام طوامن باي وتعليق رقبته علي باب 

 زويلة 

 

 الدولة العثمانية الدولة اململوكية

 كانت  دولة ضعيفة عسكريُا 

 حة التقليدية ـ اعتمدت علي االسل

 كانت دولة متقدمه عسكريُا 

 ـ اعتمدت علي االسلحة احلديثة 

 

 احلامية العسكرية الوالي العثماني

ر السلطان ماتنفيذ او  مهام الوالي :ـ

مدة القلعة  مقر الوالي وأرسال اجلزية 

 سنوات  3 حكم الوالي من سنة إلي

مهمتها الدفاع عن البالد ومشاركة الوالي 

 م يف احلك

 

 

 أيام ضعف الدولة العثمانية أيام قوة الدولة العثمانية

االموال يتم حتصيلها عن طريق كانت 

 الدوايني 

يتم جبايتها عن طريق  ت األموال كان

 م  1685نظام االلتزام 

 

 امللتزم السنجق

جموعات عسكرية مهمتها ادارة بعض 

 االقاليم اخلاصة يف االماكن اهلامة 

لبالد االقوياء ينوب عن شخص من آكابر ا

احلكومة يف مجع وحتصيل الضراءب يف 

 فرتات ضعف الدولة العثمانية 

 

 االسباب الغري معلنة االسباب املعلنة للحملة

 يب السلطان العثمانيدتأ ـ1

 تأديب املماليك بسب ظلمهم للفرنسيني  ـ2

 ـ قطع اتصال اجنلرتا ومستعمراتها يف اهلند 1

 فرنسية  ـ جعل مصر مستعمرة2

 

 م 1555ثورة القاهرة الثانية مارس  م1795ثورة القاهرة االولي أكتوبر 

 أسبابها أسبابها
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, فرض الضرائب وسوء معاملة 1

 املصريني 

 املكان

خرجت من حي االزهر بقياد علماء 

 االزهر 

 نتائجها

اقتحام الفرنسيني االزهر باخليول 

واعادم العيديد من مشايخ االزهر ما 

دات بسب مكانته عدا الشيخ السا

 العلمية 

ـ معرفة املصريني بوجود اجليش 1

 العثماني علي أبواب القاهرة 

 املكان

ـ خرجت من حي بوالق حيث خمازن 1

 الذخرية 

 نتائجها

ـ قام كليرب بتدمري حي بوالق 1

 وتعذيب املصريني 

 

 

 مري عثمان للدولة العثمانية تأسيس اال م 13القرن الـ 

ة ديو البحرية بني االسطول اململوكي واالسطول معرك 1859

 إنتهت بهزمية االسطول اململوكي  الربتغالي 

آخر القرن 

18 

مما  اكتشاف طريق رأس الرجاء الصاحل علي يد الربتغاليني 

 أدي إلي تدهور األحوال االقتصادية للدولة اململوكة 

امساعيل  معركة جالديران بني السلطان سليم االول والشاة م 1814

  {تربيز  }العاصمة   إنتهت بإتصار سليم األول ودخوله الصفوي 

صوة معركة مر  دابق بني املماليك يف الشام بقيادة قن م 1816

انتهت بانتصار السلطان العثماني الغوري والسلطان سليم االول 

 أصبحت الشام والية عثمانية سليم االول 

يك يف مصر بقيادة طومان معركة الريدانية بني املمال م 1817

 أصبحت مصر والية عثمانية والسلطان سليم االول 

 احبرت احلملة الفرنسية من ميناء طولون بفرنسا  1795مايو  19

 وصول احلملة الفرنسية الي مدينة االسكندرية   1795أول يوليو 

يوليو  2

 م1795

اومة احتالل احلملة الفرنسية ملدينة االسكندرية رغم مق

 كمها حممد كريم حا
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يوليو 21

1795 

بني املماليك بقيادة مراد بك والفرنسيني {الهرام}موقعة امبابة 

 24أصبحت مصر حتت اال حتالل الفرنسي يف بقيادة نابليون 

 م 1795يوليو 

أغسطس 

1795 

موقعة ابو قري البحرية بني االسطول االجنليزي بقيادة نلسون 

 واالسطول الفرنسي بقيادة ديزيه 

 محلة نابليون علي بالد الشام   1799فرباير 

 ابو قري الربية بني الفرنسيني بقيادة نابليون واجليش العثماني  م 1799

معاهدة العريش بني الفرنسيني بقيادة كليرب والعثمانيني  م 1555يناير 

ذة املعاهدة وأصرت علي خرو  ولكن اجنلرتا رفضت ه

 كليرب هذا الشرط الفرنسني من مصر كأسري حرب ورفض 

مارس  25

 م 1555

 ثورة القاهرة الثانية بسب االجراءات اليت اختذها كليرب 

ونيو ي 14

 م 1555

 علي يد سليمان احلليب قتل كليرب يف قصرهم

 

 سنوات  3بعد رحيل احلملة الفرنسية من مصر  م 1551

 مولد حممد علي يف مدينة قولة يف مشال بالد اليونان م 1769

 تولية حممد علي حكم مصر  م 1558

محلة فريزر علي مصر ولكنها فشلت بسب املقاومة الشعبية  م 1557

 بقيادة عمر مكرم 

 قام حممد علي بنفي عمر مكرم الي دمياط  م 1559

 مذحبة املماليك  م 15511

 وفاة حممد علي  م 1545

 
\ 
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 النتائج االسباب االطراف التاريخ املعركة

ديو 

 ريةالبح

االسطول اململوكي  م 9051
 واالسطول الربتغالي

رغبة املماليك يف 
االنتصار علي 
الربتغالني بعد 

اكتشافهم طريق رأس 
 الرجاء الصاحل

 ـ هزمية املماليك9
ـ بداية توتر 2

العالقة بني املماليك 
 والدولة العثمانية

العثمانيني  م 9091 جالديران
 والصفويني

ـ رغبة السلطان 9
ي سليم االول يف العثمان

 انهاء الدولة الصفوية

انتصار سليم االول 
وهزمية الصفويني 

بقايد الشاة امساعيل 
 االول

سليم االول واملماليك  م 9091 مر  دابق
يف الشام بقيادة 
 قنصوة الغوري

ـ رغبة سليم االول يف 9
 توسيع حدود دولته

ـ تدهور العالقة بني 2
 دولتنيال

ـ انتصار سليم 9
     االول 

ـ مقتل قنصوة الغوري 2
 خاير بك بسبب خيانة

املماليك يف مصر  م 9091 الريدانية
 بقيادة طومان باي

ـ رغبة سليم االول يف 9
 توسيع حدود دولته

 

ـ انتصار سليم 9
 االول

ـ مقتل طومان باي 2
وتعليق رقبيته علي 

 باب زويلة
يوليو  29 االهرام 

 م 9111
املماليك بقيادة مراد 

نسيني بك والفر
 بقيادة نابليون

جميئ احلملة الفرنسية 
 الحتالل مصر

ـ هزمية مراد بك 9
 وفر الي الصعيد

ـ دخول الفرنسني 2
 مصر
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ابو قري   

 الربية 

اغسطس 
 م 9111

االسطول الفرنسي 
بقيادة ديزية 

واالسطول االجنليزي 
 بقيادة نلسون

رغبة  أجنلرتا يف قطع 
الصلة بني احلملة يف 

 مصر واحلكومة يف
 فرنسا

ـ حتطيم االسطول 9
 الفرنسي

 ـ مقتل ديزيه2
ـ قطع الصلة بني احلملة 3

يف مصر واحلكومة يف 
 فرنسا

املماليك بقيادة  م 9111 الصاحلية 
ابراهيم بك 

والفرنسيني بقيادة 
 نابليون

رغبة ابراهيم بك يف 
 الدفاع عن القاهرة

ـ  هزمية ابراهيم بك 9
 وفر الي سوريا

محلة 

نابليون 

 الشام  علي

 نابليون  م 9111
 ضد

 العثمانني

ـ رغبة نابليون يف 9
مجة العثمانيني بعد امه

ان علم باحتاد 
 العثمانني واالجنليز

ـ هزمية نابليون 9
 وعاد الي مصر

قري ابو 

 الربية 

ـ حماربة نابليون 9 نابليون والعثمانيني م 9111
للعثمانني بعد عودتة 

 من الشام

 ـ هزمية العثمانيني9

 

 

مبصراملارةالتجارةعلىاملماليكفرض1
عامالسلطانعهدفىالقسطنيطينيةفتحمت2
 معركةبعدعثمانيةواليةمصرأصبحت3
عامموقعةفىاململوكىاألسطولحتطم4
 العثمانينيضددابقمرجمعركةاململوكىالسلطانقاد5
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√X 

املغوىلاخلطرضدوالعثمانينياملماليكحتالف1
دابقمرجمعركةبعدعثمانيةواليةمصرأصبحت2
الصاحلالرجاءرأسطريقالربتغاليوناكتشف3
العسكريةالقوةضعفاملماليكهزميةأسبابمن4
جالديرانموقعةفىاملماليكعلىالعثمانينيانتصر5

املماليكدولةازدهار1
اململوكيةالعثمانيةالعالقاتتوتر2
والريدانيةدابقمرجفىاملماليكهزمية3

البحريةديومعركة1
املماليكبنيالسلطةعلىالتنافس2
العثمانينيمناهلاربنيلألمراءاملماليكمحاية3
 الريدانيةمعركة4
املماليكأياموالضرائبالزراعيةاحملاصيلتنوع5

وصدامعداءإىلتعاونمناململوكيةالعثمانيةالعالقاتاختلفت1
املماليكدولةضعفإىلأدتعواملعدةتضافرت2

√X 

العثمانينيأياموالضرائبالسخرةمنالفالحنيعانى1
عشرالسادسلقرنامنتصففىالعثمانيةالدولةسلطةضعفت2
والسناحقالواىلمراقبةاحلاميةمهاممن3
بالفسادالعثمانينيزمنالقضاءسلطةاتسمت4



 

 
25 

البالدإدارةفىاملماليكعناصربعضعلىالعثمانينيابقاء1
 أعواموثالثةعامبنيالواىلمدةقصر2
العثمانينيأيامالدواوينلخالمناألموالجباية3
القضاءفىاألزهرعلماءسلطةتدهور4

القضاةقاضىامللتزمالسناحقاحلاميةقواد

العثمانينيأيامبالفسادالقضاءنظاماتسم1
التشريععلىالعثمانيةالدولةسيطرة2
مصرفىالعثمانىالواىلمهامدتتعد3

√X 

فيهاواحلرفالصناعةلتنشيطالقاهرةفىاملهرةبالصناعباالحتفاظالعثمانىالسلطانقام1
العثمانينيزمنوالتأليفاألدبيةاحلياةنشطت2
العثمانينيصلحةملويكديعملاملصرىالشعبكان3
العثمانينيلسيطرةمصرخبضوعالعثمانىالغزوانتهى4
الفرنسيةاحلملةجمئحتىقرونأربعةمنيقربمااملصريةاألحوالتدهوراستمر5

العثمانينيزمنالفنيةاحلياةوتأخرتدهور1
عثمانيةالمصرفىاالقتصاديةاألوضاعتأثر2
والثقافيةالعلميةاحلياةتدهور3
العثمانيةالدولةأيامكثريةأعباءاحلرفطوائفمعاناة4
 الطبقىبالنظاماملصرىاجملتمعاتسم5
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العثمانينيأياموالفكريةالثقافيةاحلياةتدهور1
 نةاآلستاإىلاملهرةالصناعترحيل2
االقتصاديةاألحوالعلىالعثمانيةواإلدارةاحلكمنظام3
ملصرالعثمانىالغزو4

احلرفطوائفحياةفىمهمدوروالعلماءالدينرجاللعب1
العثمانينيزمناملستقلةمصرشخصيةعلىالقضاء2

اآلستانةإىلاملهرةالصناعترحيليتممل1
والرياضيةالعقليةبالعلومالعثمانيوناهتم2
العثمانينيزمنوالصناعةالزراعةنشطت3

ومصرعلىنابليونحلملةاملعلنةاألسبابمن1
واملعلنةغرياألسبابمن2
الفرنسيةاحلملةاإلسكندريةحاكمالسيدقاوم3
عندبكومرادالفرنسينيبنيمواجهةأولحدثتعامملصرالفرنسىاالحتاللبدأ4

إمبابةموقعةفىاملماليكهزمية1
للحملةلإلعدادالفرنسينيوتكتمإخفاء2
البحريةقريأبىموقعةفىالفرنسىلألسطولالربيطانىاألسطولحتطيم3
 القاهرةديوانإنشاء4

الصاحليةموقعة–خيتشرباموقعة–البحريةقريأبىموقعة–إمبابةموقعة
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البحريةقريأبىموقعةفىالفرنسىاألسطولمحتطي1
مصرعلىالفرنسيةللحملةاملعلنةاألسباب2
القاهرةإىلللوصولطريقنيالفرنسيةاحلملةاختاذ3

العدووتعطيلملنعالشوارعمداخلفىتوضعواستحكاماتمتاريس1
وعسكرًيااقتصادًياباستغاللهيكتفىأويتوطنهأجنبىحيكمهإقليم2
حربيةألهدافوتوجيههاجليشجتهيز3
قهًراآخربلدعلىدولةاستيالء4

عامأولاإلسكندريةميناءقربالفرنسيةاحلملةوصلت1
الفرنسيةاحلملةاإلسكندريةحاكمقاوم2
اهلندفىومستعمراتهابنيالطريققطععلىالفرنسيةاحلملةحرصت3

√X 

الفرنسينيضدإمبابةمعركةفىاملماليكانتصر1
الفرنسىاألسطولتدمريمننلسوناإلجنليزىالقائدمتكن2
بكإبراهيموهزمالصاحليةمعركةنابليونقادنا3
الفرنسىاألسطولبتحطيمنابليونإىلرسالةكليربأرسل4

سًرالونطومكيناءمنالفرنسيةاحلملةخروج1
 إمبابةمعركةفىاملماليكهزمية2
البحريةقريأبىموقعةفىالفرنسىاألسطولحتطم3
 القاهرةديوانإنشاء4
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اإلجنليزىاألسطوليدعلىالفرنسىاألسطولحتطم1
إمبابةمعركةفىاملصرينيهزمية2
الفرنسينيضدالتقليديةاألسلحةاستخدام3

 اآلتيةالعباراتأمام  Xأو√عالمةضع
وفرنسامبصراملوجودالفرنسىاجليشبنيالصلةانقطاعالبحريةقريأبىموقعةنتائجمن1
احملاكمنظاممثلاإلداريةاألنظمةبعضعلىاملصريونتعرف2
زاألوىلالقاهرةةثورزعماءمنمكرمعمرالسيد3
كليربمقتلبعداحلملةقيادةمينواجلنرالتوىل4
أهدافهاالفرنسيةاحلملةحققتاحلربيةالوجههمن5
باإلسكندريةالفرنسيةاحلملةمقاومةمكرمعمرتوىل6
البحريةقريأبىموقعةفىاإلجنليزىاألسطولعلىالفرنسىاألسطولانتصر7
 ضدهمبالثوراتوقامواللفرنسيوناملصريونيستسلممل8

نابليونضداألوىلالقاهرةلثورةمركزالشريفألزهركان٩
العثمانيةالدولةصاحلفىكانتالبحريةقريأبىموقعة1٥
حصارهابعدلنابليونعكاحاميةاستسلمت11
واالتراككليرببنيالعريشبإتفاقيةاجنلرتاترحب12
مصرفىالبقاءفىيرغباحلملةقائدكليربكان13

 18٥1سنةسًرامصرنابليونغادر1
18٥٥سنةمينواحللبىسليمانقتل2

الوطنىللديوانرئيًسانابليونعينهمكرمعمر3
 الثانيةالقاهرةثورةتزعماألشرافنقيبالشرقاوىعبداهلل4
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إمبابة–البحريةقريأبى–الربيةقريأبىموقعةبعداألوىلالقاهرةثورةقامت1
وتركيافرنسا–وتركيااإجنلرت–وروسيافرنسابنيبالصراعمرتبطةالفرنسيةاحلملة2
املماليك–االتراك–اإلسكندريةأهاىل–اجنلرتامصرفىالفرنسيةللحملةتصدىمنأول3
االجتماعية–السياسية–العلمية–االقتصاديةاحلملةنتائجمنرشيدحجراكتشافيعد4
 كليرب–نابليون–نلسون–مينوادةبقيالفرنسينيضد18٥٥عامالثانيةالقاهرةثورةقامت5

عامأغسطسفىالربيةقريأبىمعركةدارت1
الفرنسىاجليشمتوينخمازنتوجدكانتحىفىالثانيةالقاهرةثورةاندلعت2
عامسبتمربفىمصرعنالفرنسيةاحلملةرحلت3
للحملةالفرنسىالقائدقتلالثانيةالقاهرةثورةأثناء4

العريشاتفاقية–كليربمقتل–إمبابةمعركة–الثانيةالقاهرةثورة–البحريةديومعركة

الوطنىللديوانوننابليالغاء1
الدينيةاملناسباتفىنابليونمشاركة2
سًرافرنساإىلنابليونسفر3
األوىلالقاهرةثورةقيام4

 البحريةقريأبىمعركة2                                     األوىلالقاهرةثورة1
 احلربيةالوجههمناحلملةنتائج4                                          العريشاتفاقية3

القاهرةديوانسلطةتقييد2        والثقافيةالعلميةالناحيةمنمصراحلملةأفادت1

 حاميةثورة
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السيدبزعامةعلىحممدإىلالزعماءتوجه1
عاممصرحكمعلىحممدتوىل2
بقيادة18٥7عاممحلةبريطانياأرسلت3
مشالبلدةفىعلىحممدولد4
عامفىاملماليكعلىعلىحممدقضى5

√X 

اإلسكندريةإىلمكرمعمرالسيدعلىحممدنفى1
علىحممدتوليةفىكبريدورالشعبيةللزعامةكان2
مباشرةاحلملةرحيلعدبمصرحكمعلىحممدتوىل3
17٩6عامعلىحممدولد4

هلارشيدأهلمقاومةبعدفريزرمحلةفشلت5

 باشاخسروعلىاأللباناجلنودثورة2                            مصرإىلعلىحممدقدوم1
 القلعةمذحبة4                         م18٥7فريزرمحلةفشل3

–البحريةقريأبىموقعة–الفرنسيةاحلملةخروج–علىحممدوالية–فريزرمحلة

 إمبابةموقعة–القلعةمذحبة

العثمانيةالدولةبأمررواتبهموأخراملماليكعلىضيق1
احلجازحلملةالعامةيادةالقتوىل2
 دمياطإىلعلىحممدنفاه3

 .مصرحبكملالنفرادعلىحممدسعى


